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          Prezentul Regulament de ordine interioară a fost elaborat în conformitate cu 

ORDINUL nr. 5.115 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, publicat în M. Of. nr. 23 și 23 bis din 

13 ianuarie 2015. 

           În temeiul art. 21 alin. (1), art. 80 alin. (2), art. 86 alin. (1) și (2) și art. 94 alin. (2) lit. 

g) și s) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în 

baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, ministrul 

educației naționale emite prezentul ordin. 

           Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

           Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului 

educației și cercetării nr. 4.925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 874 din 29 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare. 

           Art. 3. – Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală 

management, resurse umane și rețea școlară, Direcția generală învățământ în limbile 

minorităților, Direcția generală buget-finanțe și resurse umane, inspectoratele școlare 

județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin. 

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

         (1) Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, precum și 

modificările ulterioare ale acestuia se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administrație.  

(2) După aprobare, Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ 

se înregistrează la secretariatul unității. Pentru aducerea la cunoștința personalului unității de 

învățământ, a părinților și a elevilor, Regulamentul de organizare și funcționare a unității de 

învățământ se afișează la avizier. Educatoarele/învățătorii/institutorii/profesorii pentru 

învățământul preșcolar/primar/ profesorii diriginți au obligația de a prezenta elevilor și 

părinților Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ. Personalul 

unității de învățământ, părinții, tutorii sau susținătorii legali și elevii majori își vor asuma, prin 

semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederile Regulamentului de organizare și 

funcționare a unității de învățământ. 



(3) Respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ 

este obligatorie. Nerespectarea Regulamentului de organizare și funcționare a unității de 

învățământ constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale. 

(4) Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ poate fi revizuit 

anual, în termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an școlar. Propunerile pentru 

revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ se depun în 

scris și se înregistrează la secretariatul unității de învățământ, de către organismele care au 

avizat/aprobat Regulamentul în vigoare și vor fi supuse procedurilor de avizare și aprobare 

prevăzute în prezentul Regulament. 

(5) Regulamentul intern al unității de învățământ conține dispozițiile obligatorii 

prevăzute la art. 242 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare și în contractele colective de muncă aplicabile, și se aprobă prin 

hotărârea consiliului de administrație, după consultarea reprezentanților organizațiilor 

sindicale din unitatea de învățământ, afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de 

sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea de învățământ. 

(6) Unitățile de învățământ se organizează și funcționează pe baza principiilor stabilite 

 în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(7) Conducerile unităților de învățământ își fundamentează deciziile pe dialog și 

 consultare, promovând participarea părinților la viața școlii, respectând dreptul la opinie al 

elevului și asigurând transparența deciziilor și a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, 

adecvată a acestora, în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare. 

         (8) Unitățile de învățământ se organizează și funcționează independent de orice 

ingerințe politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea și funcționarea 

oricăror formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de natură politică și 

prozelitism religios, precum și orice formă de activitate care încalcă normele de conduită 

morală și conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a 

beneficiarilor primari ai educației și a personalului din unitate. 

 

 

 

 



Personalul unităţilor de învăţământ 

Art. 1 – (1) În unităţile de învăţământ, personalul este format din personal didactic, care poate 

fi didactic de conducere, didactic de predare şi instruire practică, didactic auxiliar şi personal 

nedidactic. 

(2) Selecţia personalului didactic şi a celui nedidactic din unităţile de învăţământ se 

face prin concurs/examen, conform normelor specifice. 

(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în 

unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului 

individual de muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal. 

Art. 2 – (1) Competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului din învăţă- 

mânt sunt cele reglementate de legislaţia în vigoare. 

(2) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de 

studii cerute pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical. 

(3) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, 

în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentaţie decentă şi 

un comportament responsabil. 

(4) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare acţiuni 

de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.  

(5) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse 

corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii şi/sau colegii. 

(6) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa 

elevilor, în incinta unităţii de învăţământ, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a 

activităţilor extracurriculare/extraşcolare. 

(7) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, 

instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă 

socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, 

inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică. 

 

 

 

 

 

 

  



 Personalul didactic 

Art. 3 – Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Art. 4 - Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în 

condiţiile legii.  

Art. 5 – Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea elevilor sau 

calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la 

reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se 

sancţionează conform legii. 

Art. 6 – În unităţile de învăţământ se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, 

serviciul pe şcoală al cadrelor didactice, în zilele în care acestea au mai puţine ore de curs. 

Numărul şi atribuţiile profesorilor de serviciu se vor stabili în funcţie de dimensiunea 

perimetrului şcolar, de numărul elevilor şi de activităţile specifice care se organizează în 

unitatea de învăţământ. 

Art.7 -  Atribuţiile cadrelor didactice care efectuează serviciul pe şcoală sunt: 

(1) Cadrele didactice de serviciu îşi desfăşoară activitatea între orele 7,30 şi 15, conform 

planificării. 

(2) Răspund de ordinea, curăţenia şi disciplina în sectorul în care îşi desfăşoară serviciul.  

(3) Asigură şi supraveghează ieşirea elevilor în curte şi intrarea acestora în clase. 

(4) Nu permit elevilor să iasă în stradă în timpul programului sau în pauze. 

(5) Anunţă conducerea şcolii de orice nereguli constatate,  abateri săvârşite, eventuale 

daune produse şi autorii acestora. În cazuri bine justificate vor anunţa şi organul de 

poliţie prin secretariatul unităţii. 

(6) La sfârşitul orelor de curs profesorul de serviciu, împreună cu secretariatul şcolii, 

verifică existenţa tuturor cataloagelor, consemnează în registrul de procese verbale 

cele constatate şi participă la închiderea şi deschiderea dulapului în care se păstrează 

cataloagele. 

(7) Comunică, în aceeaşi zi, ori cel mai târziu în ziua imediat următoare  învăţătorilor şi 

profesorilor diriginţi eventualele abateri constatate la clasele acestora  în timpul 

efectuării serviciului. 

 

 

 

 



Personalul nedidactic 

Art. 8 – (1) Personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 

53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 

contractelor colective de muncă aplicabile. 

(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o 

unitate de învăţământ sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.  

(3) Angajarea personalului nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate 

juridică se face de către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea 

contractului individual de muncă.  

Art. 9 – (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul 

de patrimoniu.  

(2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de 

patrimoniu potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul/directorul 

adjunct al unităţii de învăţământ.  

(3) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de 

îngrijire. În funcţie de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de 

patrimoniu schimbarea acestor sectoare.  

(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte 

activităţi decât cele necesare unităţii de învăţământ. 

(5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul 

compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în 

limita competenţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de 

învăţământ, în vederea asigurării securităţii copiilor/elevilor/personalului din unitate. 

 

Organisme funcţionale la nivelul unităţii de învăţământ 

Consiliul profesoral 

Art. 10 – (1) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ este format din totalitatea cadrelor 

didactice dintr-o unitate de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul.  

(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea 

directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 dintre cadrele didactice. 

(3) Cadrele didactice au dreptul să participe la toate şedinţele consiliilor profesorale din 

unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea, obligaţia principală fiind de a participa 

la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde, la începutul anului şcolar, 



declară că au norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele la unitatea la care au declarat 

că au norma de bază se consideră abatere disciplinară. 

(4) Consiliul profesoral se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total 

al membrilor. 

(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din 

numărul total al membrilor consiliului profesoral şi sunt obligatorii pentru personalul unităţii 

de învăţământ, precum şi pentru beneficiarii primari ai educaţiei. Modalitatea de vot se 

stabileşte la începutul şedinţei. 

(6) Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului 

profesoral, în baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi 

inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral. 

(7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica 

dezbătută,reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor 

administraţiei publice locale şi ai partenerilor sociali. 

(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii au 

obligaţia să semneze procesul-verbal de şedinţă.  

(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. 

Registrul de procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare şi i 

se numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul unităţii de învăţământ semnează pentru 

certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii de învăţământ. 

(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit, în mod 

obligatoriu, de un dosar care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, 

informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru 

fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc 

la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ. 

 

 

 

 

 

 

 



 Consiliul clasei 

Art. 11 – (1) Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar, gimnazial, liceal, 

profesional şi postliceal şi este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la 

clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei, cu excepţia 

claselor din învăţământul postliceal şi, pentru toate clasele, cu excepţia celor din învăţământul 

primar, din reprezentantul elevilor clasei respective.  

(2) Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru 

învăţământul primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învăţământului gimnazial, liceal, 

profesional şi postliceal. 

(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori de 

câte ori situaţia o impune, la solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru 

învăţământul primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai 

elevilor. 

Art. 12 – Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele 

obiective:  

a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor şi cu 

aşteptările părinţilor; 

b) evaluarea corectă a progresului şcolar şi comportamental al elevilor;  

c) coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării 

rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale stabilite pentru 

colectivul clasei; 

d) stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent 

de învăţare;  

e) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare 

înalte.  

Art. 13 – Consiliul clasei are următoarele atribuţii:  

a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev; 

b) stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare 

sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;  

c) stabileşte notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportamentul 

acestora în unitatea de învăţământ preuniversitar şi în afara acesteia, şi propune 

consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7,00  sau a calificativelor 

„suficient” şi „insuficient”, pentru învăţământul primar;  

d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;  



e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului 

diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;  

f) propune învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul 

primar/profesorului diriginte, din proprie iniţiativă sau la solicitarea directorului ori a 

consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare.  

(2) Mediile la purtare mai mici de 7,00, sunt propuse spre avizare de către profesorul 

diriginte consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a jumătate plus unu din totalul 

membrilor, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul acestora. Ulterior, propunerile avizate sunt 

înaintate spre aprobare consiliului profesoral. 

Art. 14 – Documentele consiliului clasei sunt: 

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului clasei;  

b) convocatoarele la şedinţele consiliului clasei; 

c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele 

proceselor-verbale. 

 

Obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei 

Art. 15 – (1) Beneficiarii primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi 

confesional autorizat/acreditat cu frecvenţă au obligaţia de a frecventa cursurile, de a se 

pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele 

prevăzute de programele şcolare.  

Art. 16  –  (1)   Beneficiarii primari ai educaţiei trebuie să aibă un comportament civilizat şi o 

ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei. 

                   (2)  Beneficiarii primari ai educaţiei, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de 

particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora, vor fi stimulaţi să cunoască şi încurajaţi 

să respecte: 

a) prezentul Regulament şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ;  

b) regulile de circulaţie;  

c) normele de securitate şi sănătate în muncă; 

d) normele de prevenire şi de stingere a incendiilor; 

e) normele de protecţie civilă;  

f) normele de protecţie a mediului. 



Art. 17 – Este interzis elevilor şi tinerilor din sistemul de învăţământ preuniversitar: 

a) să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, 

documente din portofoliul educaţional etc.; 

b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi 

mijloacele învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, 

spaţii de învăţământ etc.);  

c) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, 

atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă 

violenţa şi intoleranţa;  

d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii 

de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar;  

e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 

f) să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în 

afara acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la 

jocuri de noroc; 

g) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de 

arme sau de alte produse pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete 

etc., precum şi sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin 

acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei 

şi a personalului unităţii de învăţământ; 

h) să posede şi/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al 

concursurilor; utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor atrage, după sine, 

reţinerea acestora până la sfârşitul programului şi returnarea telefonului doar unuia 

dintre părinţi. Prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor 

mobile în timpul orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situaţii de urgenţă 

sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; 

j) să înregistreze activitatea didactică; prin excepţie de la această prevedere, este permisă 

înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate 

contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; 

k) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în 

perimetrul unităţii de învăţământ; 

l) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi 

provocatoare; 



m) sa poarte o ţinută vestimentară şi capilara indecentă: păr vopsit sau oxigenat, unghii 

exagerat de lungi, lăcuite în culori stridente; 

n) se interzic tatuajele si piersing-urile în şcoală; 

o) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi 

şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică 

a acestora; 

p) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitate şi în afara ei; 

q) să părăsească incinta unităţii de învăţământ în timpul pauzelor sau după începerea 

cursurilor,fără avizul profesorului de serviciu sau al 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului 

diriginte; 

r) se interzice introducerea persoanelor străine în şcoală; personalul unităţii de învăţământ 

şi elevii vor  intra in incinta şcolii pe bază de legitimaţie, respectiv carnetul de elev 

vizat anual. 

s) să aibă o atitudine care constituie o ameninţare la adresa siguranţei celorlalţi elevi 

şi/sau a personalului unităţii de învăţământ. 

t) să utilizeze în clădirea şcolii şi în curte a skateboard-urilor, patinelor cu rotile, 

trotinetelor, cărţilor de joc, tablelor. 

 

Art. 18 –  Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor 

didactice pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, 

pentru informare în legătură cu situaţia lor şcolară. 

Art. 19 – Elevii vor adopta o ţinută decentă în cadrul şcolii. Pentru evenimentele festive ţinuta 

constă în cămaşa albă, fustă /pantaloni de culoare închisă şi semnul distinctiv al şcolii. 

Art. 20 - Elevii au obligaţia să-şi asume integral răspunderea pentru propriile bunuri pe durata 

programului şcolar: telefoane mobile, bijuterii de valoare, bani;  

 

Art. 21 - În unităţile de învăţământ se organizează, permanent, pe durata desfăşurării 

cursurilor,serviciul pe şcoală al elevilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. Organizarea serviciului pe şcoală se 

efectuează numai de către elevii din clasele a VII-a şi a VIII-a din învăţământul gimnazial. 

 

 

 



Art. 22 -  Serviciul pe coridor 

a) Serviciul pe coridor se face conform planificării făcute de profesorul diriginte la 

propunerea Consiliului clasei. 

b) Elevii de serviciu vor purta un semn distinctiv care le atestă această calitate (ecuson) şi 

pe care îl vor restitui profesorului de serviciu la terminarea programului. 

c) Activitatea elevului de serviciu pe coridor este coordonată şi supravegheată de către 

profesorul de serviciu din sectorul respectiv. 

d) Elevii de serviciu sunt obligați să efectueze serviciul de la ora 7.45 până la terminarea 

ultimei ore de curs a clasei sale din acea zi. 

e) Elevii de serviciu interzic accesul persoanelor străine sau elevilor în sala profesorală şi 

după caz anunţă profesorul de serviciu despre solicitările acestora. 

f) Au obligaţia să informeze profesorul de serviciu asupra oricărui incident petrecut în 

perimetrul său. 

g) Elevii de serviciu nu vor permite accesul celorlalţi elevi pe scările profesorilor. 

h) Supraveghează elevii în timpul pauzelor împreună cu profesorul de serviciu şi 

sesizează orice stricăciuni produse în perimetrul său. 

i) Supraveghează plecarea în ordine a elevilor după ultima oră de curs. 

j) In timpul orelor de serviciu pe coridor este interzisă audierea muzicii la căşti sau 

lecturarea diferitelor materiale care nu au legătură cu disciplinele de studiu. 

k) Părăsirea în timpul serviciului a sectorului repartizat este permisă doar cu acordul 

profesorului de serviciu. 

 

Art. 23  - Serviciul la intrarea în şcoală 

a) Serviciul la intrarea în şcoală se face conform planificării făcute de profesorul 

diriginte la propunerea Consiliului clasei. 

b) Elevii de serviciu vor purta un semn distinctiv care le atestă această calitate (ecuson) şi 

pe care îl vor depune la secretariat la terminarea programului. 

c) Activitatea elevului de serviciu la intrarea în şcoală este coordonată şi supravegheată 

de către direcţiunea şcolii. 

d) Elevii de serviciu sunt obligaţi să efectueze serviciul între orele 7.45 până la 

terminarea ultimei ore de curs a clasei sale din acea zi. 

e) Elevii de serviciu la intrarea în şcoală nu permit accesul persoanelor străine sau 

elevilor în incinta şcolii şi după caz anunţă portarul de serviciu despre solicitările 

acestora. 



f) Elevii de serviciu la intrarea în şcoală trebuie să aibă o ţinută decentă, să adopte un 

comportament exemplar şi un limbaj adecvat pe toată perioada serviciului. 

g) Au obligaţia să informeze direcţiunea şcolii cu privire la orice incident petrecut în 

timpul serviciului său. 

h) In timpul orelor de serviciu este interzisă audierea muzicii la căşti sau lecturarea 

diferitelor materiale care nu au legătură cu disciplinele de studiu. 

i) Răspund tuturor solicitărilor care vin din partea direcţiunii, secretariatului sau 

profesorului de serviciu. 

 

 Recompense şi sancţiuni ale beneficiarilor primari ai educaţiei 

Art.  24 – (1) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară 

şi se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense: 

a) evidenţiere în faţa colegilor clasei; 

b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului 

profesoral; 

c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, în care se menţionează faptele 

deosebite pentru care elevul este evidenţiat; 

d) burse de merit; 

e) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unităţii de învăţământ, ori 

de agenţi economici sau de sponsori; 

f) premii, diplome, medalii; 

g) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară 

şi din străinătate; 

h) premiul de onoare al unităţii de învăţământ. 

(2) Performanţa  elevilor la olimpiadele şi concursurile pe discipline, la olimpiadele  

sau concursurile de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele şi concursurile 

sportive se recompensează financiar, în conformitate cu reglementările stabilite de Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.  

(3) La sfârşitul anului şcolar, beneficiarii primari ai educaţiei pot fi premiaţi prin 

acordarea de diplome pentru activitatea desfăşurata şi/sau rezultatele obţinute. 

(4) Acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului 

diriginte, a consiliului clasei sau a directorului şcolii. 

       (5)  Diplomele se pot acorda: 



a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline potrivit consiliului profesoral 

al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; elevii 

care primesc diplome pe discipline  sunt selectaţi numai dintre aceia care au obţinut 

media 10 anual sau calificativul „Foarte bine” la disciplina  respectivă; 

b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru o relaţionare corespunzătoare 

cu colegii, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate. 

  (6) Elevii din învăţământul gimnazial  pot obţine premii dacă: 

a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 

9.00; pentru următoarele trei medii se pot acorda menţiuni; 

b) s-au distins la una sau la mai multe discipline; 

c) au obţinut rezultate la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare 

desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional; 

d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică; 

e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar. 

 

Art. 25 – (1) Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular si confesional 

autorizat/acreditat, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, 

inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi şi în funcţie de gravitatea acestora. 

     (2) Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele: 

a) observaţia; 

b) avertismentul; 

c) mustrare scrisă; 

d) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit; 

e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; 

f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ sau la o altă 

unitate de învăţământ; 

     (3) Cu excepţia observaţiei şi a avertismentului, toate sancţiunile aplicate elevilor sunt 

comunicate, în scris, părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali şi elevului major. 

Art. 26  - (1) Observaţia constă în atenţionarea elevului, cu privire la încălcarea 

regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate şi consilierea acestuia 

astfel încât să dovedească, ulterior, un comportament corespunzător. Elevului i se va atrage 

totodată atenţia că, în situaţia în care nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o 

sancţiune mai severă. 



       (2) Sancţiunea se aplică de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte. 

Art. 27 - (1) Avertismentul în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral 

constă în atenţionarea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă 

că a înţeles fapta comisă, atrăgându-i-se totodată atenţia că, dacă nu îşi schimbă 

comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă. 

        (2) Sancţiunea se aplică de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte. 

Art. 28 - (1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către învăţător 

/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, cu indicarea faptelor care au 

determinat aplicarea sancţiunii. 

         (2) Sancţiunea se stabileşte de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei. 

     (3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese verbale al consiliului clasei şi într-

un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţător /institutor/profesorul 

pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului în care a fost aplicat. 

    (4) Mustrarea scrisă este redactată de învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte, este semnată de acesta şi de către director, este înregistrată în 

registrul de intrări-ieşiri al unităţii de învăţământ; documentul va fi înmânat părinţilor, 

tutorilor sau susținătorilor legali, personal, de către diriginţi sub semnătură sau transmis prin 

poştă, cu confirmare de primire. 

    (5) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost 

înregistrat în registrul de intrări-ieşiri al unităţii. 

    (6) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea 

calificativului, în învăţământul primar. 

Art. 29 - (1)  Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la 

propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. 

     (2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea 

calificativului, în învăţământul primar, aprobat de consiliul profesoral al unităţii de 

învăţământ. 

Art. 30 - (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile constă în înlocuirea activităţii 

obișnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate desfăşurată, 

de regulă, în cadrul unităţii de învăţământ, în sala de lectură, în biblioteca şcolii etc. 

Activitatea pe care o desfăşoară elevul este stabilită de către director, la propunerea 

consiliului clasei şi se realizează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 



    (2) Sancţiunea este însoţită de obligaţia desfăşurării de activităţi în folosul comunităţii 

şcolare. Activităţile desfăşurate trebuie să fie adecvate vârstei şi să nu pună în pericol 

sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a elevului sancţionat. 

     (3) Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate 

nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei. 

     (4) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul şi data 

documentului, precum şi în raportul consiliului clasei la sfârşitul semestrului. 

     (5) Această sancţiune nu se aplică elevilor din învăţământul primar. 

      (6) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al 

unităţii de învăţământ. 

Art. 31 - (1)  Măsura complementară privind scăderea notei la purtare asociată uneia dintre 

sancţiunile mustrarea scrisă şi eliminarea de la cursuri se poate anula dacă elevul sancţionat 

dovedeşte un comportament ireproșabil, până la încheierea semestrului/anului şcolar. 

        (2) Anularea  măsurii privind scăderea notei la purtare, se aprobă de autoritatea care a 

aplicat sancţiunea. 

        (3) Pentru elevii din învăţământul secundar inferior, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe 

semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numărul de ore pe 

semestru la o disciplină, nota la purtare se scade cu câte un punct. 

        (4) Elevii care se fac vinovaţi de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unităţii de 

învăţământ sunt obligaţi, personal sau prin părinţii, tutorii sau susţinătorii legali să acopere, în 

temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau a răspunderii pentru fapta 

minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să 

restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor 

deteriorate/sustrase. 

        (5) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, 

revenind întregii clase/claselor. 

        (6) În cazul deteriorării/distrugerii manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi 

înlocuiesc manualul cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei/modulului, anului de 

studiu şi tipului de manual. În caz contrar, elevii vor achita de cinci ori contravaloarea 

manualelor respective. 

        (7) Pentru faptele mai sus prezentate  elevii pot fi sancționați conform prezentului 

regulament. 



        (8) Contestarea sancţiunilor se adresează, de către părinte, tutore sau susținător 

legal/elevul major, în scris, Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, în termen 

de 5 zile calendaristice de la comunicarea sancţiunii.  

 

Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 

Art. 32 – (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia 

de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru 

şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor. 

(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, în 

perioada învăţământului obligatoriu, poate fi sancţionat cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 

1000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii. 

(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin.     

(2) se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea 

consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

(4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de 

învăţământ,părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele 

medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă/pentru 

evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/unitatea de 

învăţământ. 

(5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să 

ia legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/învăţătorul/institutorul/profesorul 

pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului. 

Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul învăţătorului/ 

institutorului/profesorului pentru învăţământ preşcolar/primar, profesorului diriginte, cu 

nume, dată şi semnătură. 

(6) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerile 

bunurilor din patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de elev. 

(7) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are 

obligaţia să-l însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de 

curs să-l preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare 

o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană. 

Art. 33 – Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a 

copiilor/elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ.  



Art. 34 – Respectarea prevederilor prezentului Regulament şi a Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii 

legali ai copiilor/elevilor.  

 

Dispoziţii finale şi tranzitorii 

Art. 35 

(1) Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat  

derulării examenelor/evaluărilor naţionale. 

           (2) În unitatea de învăţământ  fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în 

vigoare.  

           (3) În unitatea de învăţământ  se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este 

interzisă orice formă de discriminare a elevilor şi a personalului din unitate.  

(4) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziţie contrară se 

abrogă. 
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